
 
 

 
 

E-ARHIVELE ISTORICE 
 
 Din punct de vedere al arhivelor istorice, problema arhive lor digitale îmbracă trei 
aspecte de bază. În primul rând, se ridică problema documentelor create de organizaţii 
care au valoare de păstrare pe termen lung şi permanentă (A). În al doilea rând se ridică 
problema digitalizării instrumentelor de evidenţă convenţionale  (B). În al treilea rând, se 
ridică problema digitalizării arhivelor convenţionale (C).  
 
 
 A. ,,E-permanence” 
 Documentele oficiale digitale (e-records) create de diverse organizaţii vor ajunge, 
dacă nu s-a întâmplat deja acest lucru, în depozitele organismelor de arhivă istorică. Date 
fiind proprietăţile specifice documentelor digitale, despre care s-a discutat în unul din 
cursurile anterioare, provocările în faţa arhivării digitale pe termen lung sunt de natură 
hardware şi software. Din punct de vedere hardware, învechirea, uzarea morală 
(obsolence) a tehnicii este unul din riscurile care sunt evidenteF

1
F. Cu mare dificultate mai 

poţi găsi astăzi cititoare de cartele perforate sau chiar dischete de 5.25", cu care să se 
poată citi informaţiile de odinioarăF

2
F. Pe mntru computere moderne, mai în cazul 

calculatoarelor portabile, chiar şi obişnuitele dischete de 3.5" încep să devină o problemă, 
constructorii excluzând din start dotarea cu asemenea dispozitive. Motivele sunt de natură 
exclusiv practică: ceea ce contează şi ceea ce conduce industria de profil este realizarea 
de produse mai rapide, mai eficiente, cu un cost cât mai redus sau, în orice caz, cu un cost 
direct proporţional cu performanţele. În 2004, Bill Gates prognoza că, în 10 ani cel mult, 
tehnologia DVD va fi depăşită, în favoarea unor servere de mare capacitate, pe care 
utilizatorii să le folosească prin reţele rapide. Din acest punct de vedere, este evident că 
soluţiile alese pentru stocarea informaţiilor cu valoare arhivistică de lungă durată trebuie 
să ţină cont de evoluţia tehnologiilor. Soluţiile care se pot aplica în acest caz sunt relativ 
limitate. O variantă ar fi prezervarea tehnologiilor respective. Acest lucru ar semnifica 
însă transformarea arhivelor în muzee de tehnologie depăşită. Pe de altă parte, este 
absolut clar că, în măsura în care această migrare a informaţiei este rentabilă, vor exista şi 
firme care să asigure acest transfer. O altă soluţie ar fi transferul periodic pe noi suporţi a 
informaţiei, soluţie costisitoare, dar relativ sigură şi binevenită, care permite astfel şi 
verificarea calităţii informaţiei înregistrate.  
 Din punct de vedere software, învechirea (obsolence) softurilor, ca interfaţă de 
citire/scriere a informaţiei în cod-maşină este un risc la fel de pregnant ca şi în cazul 
dispozitivelor. Marea varietate a aplicaţiilor existente pe piaţa IT (aproape imposibil de 
cuantificat) determină şi o mare varietate a formatelor de fişiere, pentru a numai vorbi de 
diferenţele de bază între cele câteva sisteme de operare care îşi dispută piaţa şi care 
particularizează şi ele codificarea datelor. Cine mai ştie astăzi de formatul *.sam, care era 

                                                 
1 HUhttp://oldcomputers.net/UH  
2 HUhttp://oldcomputers.net/floppydisks.htmlUH; HUhttp://en.wikipedia.org/wiki/Floppy_diskU 
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formatul aplicaţiei Amipro, un editor de texte performant la vremea când Microsoft 
Word-ul nu era nici atât de dezvoltat, nici atât de răspândit?! Spre deosebire însă de 
riscurile de învechire hardware, în domeniul softului se încearcă o standardizare treptată a 
formatelor, astfel încât arhivarea informaţiei să nu mai fie supusă riscurilor. Una dintre 
iniţiativele interesante este cea a Arhivelor Naţionale canadiene, care au editat în 2004 o 
serie de linii directoare pentru tipurile de fişiere, formatele de schimb şi standarde de 
informaţii, menite să ofere o orientare pentru cei care urmăresc codificarea informaţiilor 
pe termen lung; materialul este o „recomandare”, menită să faciliteze interoperatibilitatea 
informaţiilor la nivelul organizaţiilor guvernamentale canadiene. Deşi nu este neapărat o 
prezentare valabila la nivel mondial, reproducem mai jos recomandările, ca fiind un 
material bine documentat şi sursă orientativă pentru activitatea de arhivare electronică. 
 
David L. Brown, Library and Archives Canada — Introduction Guidelines for 
Computer File Types, Interchange Products and Services, 2004. 
1. Audio digital  

1.1 Se recomandă 
1.1.1 Audio Interchange File Format (AIFF)  
1.1.2 WAVE: (WAV)  

1.2 Se acceptă  
1.2.1 MPEG -1: Layer 3 (MP3)  
1.2.2 Musical Instrument Digital Interface (MIDI)  
1.2.3 Real Audio (RM/RA)  

2. Imagine statică digitală  
2.1 Se recomandă 

2.1.1 International Telecommunication Union-Telecommunication Standardization 
Sector (ITU-T) T.4 and T.6  
2.1.2 Portable Network Graphics (PNG)  
2.1.3 Tagged Image File Format (TIFF)  

2.2 Se acceptă  
2.2.1 Graphics Interchange Format (GIF)  
2.2.2 Joint Photographic Experts Group (JPEG) [ISO/IEC 10918-1:1994]  
2.2.3 JPEG File Interchange Format (JFIF)  

3. Video digital  
3.1 Se recomandă 

3.1.1 Moving Pictures Expert Group (MPEG-2)  
3.2 Se acceptă  

3.2.1 Audio Video Interleave (AVI)  
3.2.2 MPEG-4  
3.2.3 Quicktime (MOV)  
3.2.4 Real Networks' RealVideo (RM)  

4. Documente tip text  
4.1 Se recomandă 

4.1.1 Extensible Markup Language (XML)  
4.1.2 Extensible HyperText Markup Language (XHTML)  
4.1.3 HyperText Markup Language (HTML)  
4.1.4 Standard Generalized Markup Language (SGML) [ISO/IEC 8879:1986]  

4.2 Se acceptă  
4.2.1 Text Files (*.txt)  
4.2.2 Microsoft Word Document Format (.doc)  
4.2.3 Portable Document Format (PDF)  
4.2.4 WordPerfect Document Format (.wpd)  

5. Email  
5.1 Se recomandă 

dra
ft -

 B
og

da
n-F

lor
in 

POPOVIC
I 2

00
7



5.1.1 Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME)  
6. Date geografice 

6.1 Se recomandă 
6.1.1 Digital Line Graphs - Level 3 (DLG-3)  
6.1.2 Environmental Systems Research Institute (ESRI) Export Format - (E00) 
6.1.3 Environmental Systems Research Institute (ESRI) Shape File Format - (SHP)  
6.1.4 GeoTIFF 20  
6.1.5 Geography Markup Language (GML), Version  
6.1.6 International Hydrographic Organization (IHO) S-57, Edition 3.1  
6.1.7 TC 211 ISO 191xx Standards for Geographic Information  
6.1.8 Spatial Data Transfer Standard (SDTS)  

6.2 Se acceptă  
6.2.1 Canadian Council on Geomatics Interchange Format (CCOGIF)  
6.2.2 CARIS ASCII  
6.2.3 CEOS Superstructure Format  
6.2.4 Digital Elevation Model (DEM)  
6.2.5 GeoVRML (Virtual Reality Modeling Language)  

7. Date structurate — Baze de date şi foi de calcul  
7.1 Se recomandă 

7.1.1 Flat File  
7.2 Se acceptă  

7.2.1 dBase Format (DBF)  
8. Technical Drawings  

8.1 Se recomandă 
8.1.1 Drawing Interchange File Format (DXF) 

 
În cazul în care documentele sunt create cu alte aplicaţii şi rezultă formate diferite, se 
recomandă conversia acestora în formatele general-acceptate, ca standarde explicite 
(SGML, pdf–A de pildă, ) sau implicite (TIFF).  
 
 Un accent deosebit în domeniul arhivelor digitale este reprezentat de arhivarea e-
documentelor textuale, care reprezintă de departe cel mai important segment al 
documentelor electronice. Din acest motiv vom detalia câteva consideraţii în acest sens.  
 

 
Pdf 
Este cel mai comun format de arhivare. Deşi este ,,un format proprietate” (licenţa 
aparţine gigantului Adobe), specificaţiile pentru citirea fişierelor au fost făcute publice şi 
aplicaţiile în acest sens sunt gratuite. Se presupune că, datorită faptului că aplicaţia 
rulează pe aproape orice platformă, că are o prezentare plăcută pe ecran şi că produce 
printuri de calitate, ar putea să fie cea mai bună soluţie de arhivare. Riscurile există 
totuşi: fiind proprietate, formatul poate fi oricând modificat de Adobe, fără a se mai face 
publice specificaţiile. O altă problemă este includerea elementelor de securitate şi a 
secvenţelor multimedia în cadrul fişierului. Desigur că acestea trebuie păstrate, dar nu 
întotdeauna includerea este soluţia ce a mai fericită. În egală măsură, pdf nu poate genera 
o reprezentare a structurii logice a conţinutului.  
 
Pdf–a 
Este standard ISO, destinat special arhivării electronice. Prevede ca fonturile să fie 
incluse; elementele de securitate şi secvenţele multimedia să nu sunt salvate în fişier. Este 
un format non-proprietate. Este recomandat pentru documentele în care layout-ul şi 
caracteristicile vizuale ale documentului sunt mai importante decât structura logică.  
 
TeX 
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Format dezvoltat pentru comunitatea ştiinţifică, este gratuit şi uşor de folosit. Şi el însă 
este orientat spre prezentare, pentru documente ce urmează a fi printate sau care trebuie 
să arate ca şi cum ar fi printate. Realizarea unui fişier în Tex presupune cunoştinţe tehnice 
de specialitate, ceea ce nu îl face extrem de popular.  
 
XML 
Excelent pentru re-prezentarea, transmiterea şi stocarea informaţiei textuale. Este bazat 
pe format text, poate fi citit de om şi de maşină, internaţional. Este un standard deschis, 
produs de W3C. Reticenţa faţă de XML  provine din faptul că forţează datele să aibă o 
structură ierarhică, şi că manipulează date binare cu dificultate. Din punct de vedere 
arhivistic însă, tocmai structurarea ierarhică, specifică fondurilor de arhivă, constituie un 
avantaj, care a determinat dezvoltarea de sub-standarde, mai ales în ceea ce priveşte 
realizarea instrumentelor de evidenţă în format electronic. Mai rămâne însă încă mult de 
făcut pentru a face scrierea în cod XML mai prietenoasăF

3
F. 

 
 B. Digitalizarea instrumentelor de evidenţă în format convenţional 
 Una din beneficiile apariţiei şi dezvoltării tehnici moderne de calcul este şi 
avantajele pe care le oferă pentru regăsirea rapidă a informaţiei. În acest sens, arhivele şi 
arhiviştii, ca depozite de şi ca procesatori ai informaţiei, pot folosi la maximum 
capacităţile de prelucrare şi regăsire oferite.  
 Dacă din punct de vedere tehnic conţinutul inventarelor depinde de 
standardele/normele adoptate, forma de prezentare a acestora poate oferi diverse opţiuni. 
Astfel, inventarele pot fi:  
 a). în format clasic, procesate ca text  

• Avantaje: uşor de creat, uşor de întreţinut 
• Dezavantaje: nu există un format standard, dificil de relizat schimbul de 

înregistrări, lipsa câmpurilor de date.  
• Recomandări: Foarte folositoare pentru majoritatea instituţiilor. Poate fi 

publicat pe internet în format pdfF

4
F. 

b). ca text structurat în formate universale.  
– Formatul universal acceptat este XML (Extended Markup Language). 

Acesta este un limbaj de programare dezvoltat din SGML, de tip text. Pe 
baza XML a fost dezvoltat EAD (Encoded Archival Description), ca 
standard structurat de date, folosit pentru redactarea digitală a 
instrumentelor de evidenţă. Poate suporta 12 niveluri ierarhice, şi poate 
reflecta atât structura fizică, cât şi conţinutul intelectual al documentelor. 
Presupune însă fie arhivişti pregătiţi în codificarea XML, fie realizarea de 
către programatori a unor aplicaţii al căror rezultat final să fie generarea 
unui fişier XML. Scrierea (codificarea) în XML se poate face prin editoare 
text (ieftine, nu au validări incluse şi nici suport pentru transformări sau 
unicod: Notetab, Word Processors); editoare XML (imagine grafică, 
validare inclusă, support pentru transformări şi unicod: XML Spy; 

                                                 
3 Marcus Uneson, Tomorrow's File Endings: On Archiving Principles and Archiving Formats, la 
HUhttp://www.sciecom.org/sciecominfo/upphov.shtmlUH  
 
4 HUwww.web.library.uiuc.edu/ahx/workpap/MortensonFellows.pptUH  
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oXygen; XMetal); folosirea EAD Cookbook, ce conţine diverse şabloane 
(templates) 

F

5 
–  Citirea codificării în XML se poate face prin folosirea unor aplicaţii pe 

server (XLS) sau prin folosirea unor capacităţi de citire ale browserelor, 
care permit transformarea în format html.  

– Caracteristici: 
• „Avantaje: cea mai bună interoperabilitate şi schimb de date, uşor 

de implementat cu alte aplicaţii.  
• Dezavantaje: instrumente de lucru încă slabe, dificil de învăţat.  
• Recomandări: Dacă aveţi abilităţi tehnice superioare, şi un 

program arhivistic în funcţiune şi resurse disponibile, 
implementează-l”F

6
F.  

c). ca aplicaţii specifice pentru administrarea arhivelor, organizate sub forma 
bazelor de date etc.  

 Avantaje: aplicaţii speciale pentru arhive, cu facilităţi de introducere a 
datelor  

 Dezavantaje: puţine opţiuni; se pot întâmpina dificultăţi în migrarea 
ulterioară spre aplicaţii superioare; în general, nu pot fi puse în relaţii 
onlineF

7
F.  

 
 
 C. Digitalizarea (emularea) arhivelor convenţionale 
 Digitalizarea arhivelor are un dublu scop: pe de o parte asigură o copie fidelă a 
materialului documentar în cazul în care originalul devine indisponibil, din orice cauză 
posibilă; pe de altă parte, furnizează cercetătorului un exemplar de cercetare, permiţând 
protejarea originalului. În plus, digitalizarea facilitează transmiterea documentelor prin 
reţelele şi tehnologiile actuale, uşurând munca de cercetare şi diseminare a informaţiilor 
cuprinse în documente, uşurând îndeplinirea funcţiei arhivelor. 
 Avantaje:  

 Costuri mai mici faţă de sistemul clasic de asigurare, prin microfilmare 
 Calitate mai bună a copiilor (imagine color, posibilitate prezentare 3D) 
 Recopieri/multiplicări fără pierderi de calitate  
 Tehnică de viitor, spre deosebire de microfilmarea analogică 

 
 Dezavantaje 

 Durată de viaţă necunoscută cu precizie pentru suportul documentelor în 
format digital 

 Nevoia unor strategii eficiente pentru identificarea formatelor de digitalizare, 
pentru a evita învechirea acestora 

 
 Digitalizarea se poate realiza intern, în cadrul organizaţiei deţinătoare a 
documentelor, sau prin externalizarea serviciului.  

                                                 
5 HUwww.web.library.uiuc.edu/ahx/workpap/MortensonFellows.pptUH  
6 HUwww.web.library.uiuc.edu/ahx/workpap/MortensonFellows.pptUH  
7 HUwww.web.library.uiuc.edu/ahx/workpap/MortensonFellows.pptUH  
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Avantajele digitalizării interne  
 Costuri mai mici cu securitatea documentelor  
 Schimbări mai rapide în tehnica de digitalizare sau în elementele de 

software şi hardware 
 Cooperare mai uşoară între cei implicaţi (feed-back mai eficient. 

Verificarea calităţii, stabilirea unei soluţii optime prin probe succesive) 
Dezavantajele digitalizării interne: 

 Lărgirea sferei de activităţi a organizaţiei 
 Lipsa personalului specializat şi pregătit la cel mai înalt nivel 
 Lipsa aparaturii specifice 
 Costuri sporite (investiţii în aparatură, soft, personal) 

 
 Din punctul de vedere al deciziei de digitalizare, trebuie avute în vedere 
următoarele:  

 

 
 
 

Aspecte ştiinţifice:  
 Cine cere digitalizarea şi în ce scop (autoritatea ştiinţifică, autoritate 

administrativă, solicitări repetate ale publicului etc.) 
 Subiectul 

 
Aspecte tehnice 

 Cantitatea materialului de digitalizat  
 Proprietatea originalelor (copyright, asigurare, siguranţa transportului) 
 Timpul necesar (în cât timp va fi gata) 
 Caracteristicile documentelor (legătura, stare de conservare, alb negru 

sau color, paginat/nepaginat, dimensiuni etc.) 
 
Observaţii 

 Dacă există o altă digitalizare, în ce măsură se justifică eforturile şi 
costurile pentru re-digitalizare 

 Nu se digitalizează parţial 
 Nu se digitalizează lucruri lipsite de importanţă 
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 Se va avea în vedere că digitalizarea microfilmelor este mai ieftină, dar 
calitatea este mai slabă decât digitalizarea direct după originalF

8 
 
 
Digitalizarea documentelor presupune următoarele faze:  

a). scanarea/fotografierea digitală la o rezoluţie ridicată determinată a 
documentelor 
b). crearea copiilor de pe documente: copie de arhivă, copie de 
publicare/multiplicare, copie de lucru 
c). luarea în evidentă (control fizic/control intelectual: extragerea metadatelor) 
d). depozitarea imaginilor şi a metadatelorF

9 
 
a). scanarea/fotografierea digitală la o rezoluţie ridicată determinată a documentelor 
 
 Scopul digitalizării este crearea unor reproduceri digitale fidele ale documentelor 
(faithful digital reproductions) convenţionale, având ca rezultat documente (obiecte) 
digitale care să fie într-un format corespunzător şi să fie caracterizate de calitate 
(funcţionalitate şi utilitate), persistenţă (posibilitate de acces pe termen lung) şi 
interoperabilitate (independent de sistemul de operare şi softuri). Digitalizarea trebuie să 
respecte integritatea documentului, aspectul originalului (inclusiv tonurile şi culorile) şi 
succesiunea corectă (originală) a elementelor componente (pagini, file etc.). O 
reproducere fidelă presupune posibilitatea producerii (printării) unui facsimil la o 
dimensiune de 1: 1. 
Masterul de arhivă trebuie să fie în mod de culoare RGB, masterul/copia pentru tipar în 
format CMYKF

10
F.  

 
Alb-negru Nuanţe de gri Color 

Pentru texte 
şi pentru 
desene 

Coperte de cărţi, ilustraţii alb-
negru 

Coperte, texte semnificative 
sau ilustraţii tipărite color 

600 dpi, 
TIFF, 1 bit. 

300 dpi, TIFF 8 bits grayscale 
necomprimat sau comprimat 
fără pierdere de calitate (lzw, 
jpeg2000) 

300 dpi, TIFF 24 bits color 
necomprimat sau comprimat 
fără pierdere de calitate 
(lzw, jpeg2000) 

 
 
b). crearea copiilor de pe documente; copie de arhivă, copie de publicare/multiplicare, 
copie de lucru/cercetare 
 
 În general, se recomandă crearea cel puţin două copii master, care să nu fie 
păstrate împreună, ci în depozite separate. Din punct de vedere arhivistic, se pot lua în 

                                                 
8 HUhttp://www.bo.astro.it/~biblio/Zuccoli/presenten.htmlUH  
9 Marialaura Vignocchi ş.a., Alma-DL, the Digital Library of the University of Bologna: a Case Study, 
manuscris Bologna, 2006.  
10 Tabelul care urmează este destinat pentru digitalizarea lucrărilor de bibliotecă şi are deci un rol de 
exemplu. Pentru arhive, se adoptă soluţia potrivită, în funcţie de caracteristici. Text preluat după DLF, 
Benchmark for Faithful Digital Reproductionsof Monographs and Serials, v. 1, December 2002. 
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consideraţie 3 copii, de pildă: tiff — 300 dpi (master arhivă); tiff — 200 dpi (copie de 
reproducere); jpeg — 100 dpi (copie cercetare) 
 În ceea ce priveşte formatele de salvare, există discuţii şi opţiuni generale. 
Discuţia principală vizează cele două domenii mari de lucru: textul şi imaginea. În cazul 
textului, captura de imagine se poate realiza fie pentru a o păstra în format imagine, fie 
pentru a oceriza (<OCR = Optical Character Recognition), adică a converti imaginea 
rezultată în format text. Pentru format imagine, vezi mai jos. Pentru (conversie în) 
format text, se poate opta pentru dejavu sau pdf.  
 
 Déjà vu a fost de la început conceput pentru a stoca imagini scanate conţinând txt 
sau desene liniare. Tehnologia sa permite separarea textului de fundal, încărcare 
progresivă etc. Acestea îi conferă o calitate înaltă la fişiere de mici dimensiuni.  
Diferenţa între djvu si pdf vizează în principal faptul că djvu este tip raster, iar pdf de tip 
vector. Acest lucru înseamnă că un text în pdf poate fi mărit oricât fără alterarea calităţii, 
în timp ce mărirea djvu este limitată. Apoi, djvu primeşte fonturile ca imagine, în timp ce 
pdf lucrează cu seturi de fonturi pentru reprezentarea caracterelor; lipsa fonturilor poate 
altera calitatea imaginii rezultate, după ocerizare. Pdf poate suporta fişiere multimedia şi 
cetrtificate de autenticitate, dar djvu nu. Opţiunea alegerea dintre cele 2 formate ţine de 
sursă. Pdf este cel mai potrivit pentru arhivarea documentelor electronice; în păstrarea 
imaginilor scanate, nu se câştigă nimic suplimentar. Djvu poate fi cel mai util la păstrarea 
imaginilor scanate, oferind suficiente avantaje pentru aceasta.  
 Trebuie însă remarcat faptul că djvu este un format proprietate şi realizarea de 
fişiere djvu nu se poate realiza decât cu aplicaţia producătorului. Pe de altă parte, pdf-a 
este format standardizat prin ISO, deci nu este un format dependent de proprietar, şi îl 
face ieftin şi uşor de realizat chiar prin aplicaţii gratuite.  
 
Pentru salvarea imaginilor, există câteva formate care îşi dispută supremaţia: raw, png, 
jpeg, tiff.  
 
 Fişierele în format RAW conţin imagini cu o prelucrare minimală, provenind de 
la camere digitale sau scanere. În mod normal, pentru a fi manipulate trebui convertite în 
mod RGB în tiff sau jpeg. Ca dimensiuni, raw este un format de dimensiuni mai reduse, 
ceea ce, alături de caracterul complet brut, îl poate face o opţiune pentru fişierul master 
de arhivare. Problema este însă ridicată de faptul că nu există un singur format raw, ci 
mai multe, definite de firmele producătoare de aparatură optică digitală. Aceasta poate 
ridica obstacole în momentul conversiei la formatele de prelucrare.  
 
PNG este un format de compresie, creat iniţial pentru a înlocui gif. Comparativ cu Jpeg, 
produce imagini mai bune calitativ şi mai mici cantitativ decât jpegul, în cazul fişierelor 
care reproduce imagini ale unor documente text sau desene liniare; în schimb, jpeg 
produce fişiere mai mici decât png în cazul fişierelor imagine. În schimb, png nu are o 
reproducere foarte bună în cadrul browserelor.  
 
JPEG este un standard comun (ISO 10918-1/1994) de a codifica imagini digitale, creând 
fişiere de mici dimensiuni, prin compresie. Jpeg este formatul cel mai folosit pentru 
imagini ,,de lucru”, de transmitere a fotografiilor în reţea. Este preferat altor formate, cum 
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ar fi gif, care poate reprezenta doar 266 culori, şipng, care produce imagini mai mari. 
Totuşi, algoritmul de compresie conduce la pierderi de calitate, astfel încât formatul nu 
este potrivit pentru desene liniare şi imagini text, situaţii în care png este preferat.  
 
TIFF este un format de stocare a imaginilor, atât fotografice, cât şi textuale. Formatul 
este un standard de lucru în domeniul imaginilor digitale şi a sistemelor de management a 
documentelor. Permite prelucrarea imaginilor la cel mai înalt nivel în toate mediile de 
culoare, asigură salvarea imaginilor la o calitate maximă. Principalul dezavantaj îl 
reprezintă dimensiunile mari ale fişierelor.  
 
 
c). luarea în evidentă (control fizic/control intelectual: extragerea metadatelor) 
 Încărcarea metadatelor se realizează după standarde prestabilite, dintre cele 
universale, sau definite de operator. Indexarea se face în general manual, de o manieră 
liberă sau prin vocabular controlat. Extragerea metadatelor digitalizate se realizează 
automat, cu programe specifice.  
 
d). arhivarea imaginilor şi a metadatelor 
 Imaginile trebuie stocate pe suporţi, pe servere, hard-disk-uri sau pe suporţi 
externi (CD, DVD). Poziţia documentelor pe suporţi trebuie marcată în metadate. Acestea 
din urma în mod obişnuit se introduc în baze de date, care să faciliteze regăsirea 
informaţiilor dorite, dar sunt şi salvate în formate universale (de obicei XML) cu scop de 
catalogare/inventariere a documentelor.  
 
 

dra
ft -

 B
og

da
n-F

lor
in 

POPOVIC
I 2

00
7




